
P R O T O K Ó Ł   NR  XXII/2013 
 

Z SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  26  CZERWCA  2013  ROKU 
 
 

Załączniki do protokołu : 
 
 

UCHWAŁA Nr 151/XXII/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012, 
 
UCHWAŁA Nr 152/XXII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radłów 
za 2012 rok, 
 
UCHWAŁA Nr 153/XXII/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 133/XVIII/2013 Rady Gminy 
Radłów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, 
 
UCHWAŁA Nr 154/XXII/2013 w sprawie uchwały nr 132/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z 
dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
 
UCHWAŁA Nr 155/XII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości gruntowych położonych w Biskupicach, 
 
UCHWAŁA Nr 156/XXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Radłowie, 
 
UCHWAŁA Nr 157/XXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Radłowie, 
 
UCHWAŁA Nr 158/XXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Biskupicach, 
 
UCHWAŁA Nr 159/XXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach, 
 
UCHWAŁA Nr 160/XXII/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sternalicach, 
 

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2012. 
2. Uchwała nr 109/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za 2012 rok, 

3. Sprawozdanie finansowe. 
4. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
5. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów z dnia 22 maja 2013 roku w 

sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2012 rok. 
6. Uchwała Nr 246/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2012 rok. 

7. Korespondencja – Ligendza Joachim Sternalice. 



P R O T O K Ó Ł  NR XXII/2013 
 

Z  SESJI  RADY  GMINY  RADŁÓW 
 

Z  DNIA  26  CZERWCA  2013  ROKU 
 
 

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bronisław Czapliński. 
 
Radnych obecnych według listy obecności  - 15. 
 
Spoza Rady w Sesji udział wzi ęli: 
 

− Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat, 
− Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak, 
− Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz, 
− Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki, 
− Sołtysi – lista obecności w załączeniu. 

 
 
Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Radłów : 
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2012. Zapoznanie z 

treścią opinii RIO do w/w sprawozdania. 
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego. 
7. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego. 
8. Przyjecie do wiadomości wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Zapoznanie z 

treścią opinii RIO do w/w wniosku. 
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. 
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium. 
11. Przyjęcie uchwał w sprawach : 

1) zmian w budżecie gminy na rok 2013, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
położonych w Biskupicach, 
4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Radłowie, 
5) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Radłowie, 
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
zabudowanej położonej w Biskupicach, 
7) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Biskupicach, 
8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w Sternalicach. 

12. Interpelacje i wnioski Radnych. 
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 



14. Sprawy bieżące. 
15. Dyskusja. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
Streszczenie obrad : 
 
Ad.1. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady – Irena Czubaj – Zając. Powitała 
zebranych. Stwierdziła prawomocność obrad i przekazała przewodnictwo 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy – Bronisławowi Czaplińskiemu. 
 
Ad.2.  Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami o 
terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę tego projektu. Porządek obrad – przyjęto 
w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz na 
sali przed rozpoczęciem obrad. Wiceprzewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu 
bez odczytania. Propozycja została zaakceptowana. 
Protokół z XXI Sesji – przyjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 
 
Ad.4 Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym: 
 

− poinformował o przebiegu przetargów na wywóz śmieci i wyniku drugiego przetargu 
oraz o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramów odbioru śmieci oraz 
ulotki informacyjnej dotyczącej zasad segregacji śmieci. Udzielił odpowiedzi na 
pytania zebranych w tym zakresie, 

− przedstawił zaawansowanie prac remontowych budynku w Biskupicach, 
− podpisano aneks na dofinansowanie budowy drogi Sternalice – Goniszów, 
− podpisano umowę przedwstępną na zakup pomieszczeń po ośrodku zdrowia 

stanowiących własność GS., 
− odbył się doroczny festyn w Sternalicach – impreza udana, 
− poświęcono samochód strażacki w Kościeliskach. 

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2012 analizowane było 
szczegółowo na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 25 czerwca br. 
Skarbnik przedstawiła analizę dochodów i wydatków budżetu za rok ubiegły. Pytań – nie 
zgłoszono. 
 
Skarbnik zapoznała zebranych z treścią Uchwały Nr 109/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Opinia – w załączeniu. 
 
Ad.6.  Radni otrzymali pisemne sprawozdanie finansowe (bilans). Materiał w załączeniu do 
niniejszego protokołu.Skarbnik omówiła zapisy tego sprawozdania.  
 
Ad.7.  Skarbnik przedstawiła stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku.  
Informacja w tym zakresie – w załączeniu do protokołu. 
 
Ad.8.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Wengel odczytał treść Protokołu z 
posiedzenia Komisji z dnia 22 maja 2013 roku oraz Uchwałę Komisji w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radłów za 2012 rok. Następnie przedstawił 
Uchwałę Nr 246/2013 z dnia 24 maja 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. Opinii do wniosku Komisji. Wyszczególnione materiały – w 
załączeniu. 



Ad.9. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bronisław Czapliński przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za rok 2012. 
Uchwała Nr 151/XXII/2013 – przyjęta została jednogłośnie. 
 
Ad.10.  Projekt Uchwały Nr 152/XXII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Radłów za 2012 rok przedstawił Wiceprzewodniczący i poddał go pod głosowanie. 
Uchwałę przyjęto w obecności 15 radnych – jednogłośnie. 
Wójt podziękował Radnym za udzielenia absolutorium oraz Pani Skarbnik Gminy za 
bieżące prowadzenie budżetu i pracownikom Urzędu Gminy za codzienną pracę. 
 
Ad.11.  Przyjęcie uchwał w sprawach : 
 

1) zmian w budżecie gminy. Projekt zmian wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Skarbnik Gminy. Nie zgłoszono uwag. Uchwałę Nr 153/XXII/2013 – przyjęto 
jednogłośnie. 

2) Skarbnik przedstawiła również projekt zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Uchwałę Nr 154/XXII/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

3) Zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Biskupicach. Wójt udzielił 
wyjaśnień do tematu. Sprawa dotyczy gminy i Państwa Respondek i  Uchwałę Nr 
155/XXII/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

4) i 5) Wójt Gminy poinformował o zainteresowaniu Państwa Teresy i Franciszka 
Wewiór oraz Pana Joachima Frajer zakupem działki stanowiącej własność gminy z 
przeznaczeniem na powiększenie działek siedliskowych. Rada nie zgłosiła 
zastrzeżeń Uchwały w kolejności 156/XXII/2013 i 157/XXII/2013 – przyjęto 
jednogłośnie. 

5) Wójt poinformował o wniosku mieszkańców wsi Biskupice dotyczącym 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu budynku byłej szkoły podstawowej 
w Biskupicach. Uchwałę w przedmiotowej sprawie z Nr 158/XXII/2013 – przyjęto 
jednogłośnie. 

6) Wójt omówił wniosek Pana Lucjana Arndt dotyczący zakupu z drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach w celu 
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących 
własność nabywcy. Uchwałę Nr 159/XXII/2013 – przyjęto jednogłośnie. 

7) Wójt po raz drugi zgłosił projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sternalicach. Sprawa 
dotyczy drogi ślepej, nieutwardzonej. Właścicielem pól przy tej drodze jest Pan 
Strzelecki. Zgłosił on wniosek o zakup drogi, celem poprawienia warunków uprawy 
na polach przyległych. 

Do tematu głos zabrali: 
− Teresa Gielsok – uznała, że drogę należy pozostawić jako własność gminy. 

Przedstawiła zdjęcia tego terenu informując, że jest to miejsce zadrzewione, 
ostoja zwierzyny i ptactwa, 

− Marek Hadam – jest przeciwny sprzedaży drogi, ponieważ za zgodą na 
sprzedaż będzie wniosek o wycinkę drzew, 

− Bronisław Czapliński opowiedział się za sprzedażą omawianego terenu. 
− Dubiel Teresa uznała, że na terenie gminy jest wiele takich miejsc, są 

zanieczyszczone i zaniebdane (przystanki autobusowe), to będzie kolejnym. 
Po dyskusji do tematu. Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie. Głosowanie przebiegło w sposób następujący: 
za przyjęcie uchwały głosowało 6 Radnych, przeciw głosowało 5 Radnych, wstrzymało się 
od głosu 4 Radnych. Uchwała Nr 160/XXII/2013 została przyjęta. 



Ad.12. Interpelacje i wnioski zgłosili : 
 
Katarzyna Tracz – w sprawie terminu szkolenia nt. Funduszu sołeckiego, 
 
Franciszek Adamek – w sprawie udrożnienia studzienki, 
 
Gerard Grzesik – w sprawie prognozy ustalającej podatek rolny na 2014 rok, 
 
Ad.13.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski; 
 
Wójt Gminy poinformował, że na Sesji w miesiącu marcu ustalono, ze szkolenie dotyczące 
funduszu sołeckiego odbędzie się jesienią,  
 
studzienka zostanie udrożniona, 
 
wyjaśnień w sprawie stawek podatku udzieliła Wójt Gminy. 
 
Ad.14.  Sprawy bieżące: 
 
Bronisław Czapliński przekazał od Prezesa Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem  
podziękowania za współpracę. 
 
Irena Czubaj – Zając przedstawiła treść kolejnego pisma adresowanego do Rady Gminy 
od Pana Joachima Ligendza. Pismo – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
Radni zabrali głos do tematu proponując pomoc zainteresowanemu. 
Wójt poinformował, że przyczyną zalewania łąki i posesji jest rezygnacja ojca Pana 
Ligendzy w roku 1984 z budowy sieci melioracyjnej na tym terenie, 
Radca Prawny poinformował, że gmina nie jest stroną w przedmiotowym temacie. 
Odpowiedzialność za stan bieżący ponosi Starostwo Powiatowe. 
 
Ad.15.  Dyskusja. 
 
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie Sołtysa Wsi Ligota dotyczące adresata wniosku 
do Starostwa Powiatowego w sprawie naprawy drogi powiatowej przez wieś Ligota. 
 
Sołtysi i Radni otrzymali następujące projekty uchwał: 

− w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Radłów, 

− w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich zlokalizowanych w 
budynkach stanowiących własność Gminy Radłów. 

Wcześniej Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustanowienia odznaczenia w formie 
statuetki. 
Ustalono wspólne spotkanie, celem omówienia w/w projektów na dzień 29 lipca br.. 
W spotkaniu uczestniczyć będą Radni, Sołtysi i niektórzy przedstawiciele Kół DFK. W 
spotkaniu uczestniczył będzie również Radca Prawny. 
 
Ad.16.  Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bronisław Czapliński zamknął obrady XXII 
Sesji Rady Gminy Radłów. Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


